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AUTO
Test Audi A8 4.2 TDI quattro

Foto’s: Jan Lieftink

Nieuwe A8 maakt grote indruk

De zojuist op de markt verschenen fon-

kelnieuwe Audi A8 is een huzarenstukje

van Duits technisch vernuft. Superieure

kwaliteit, geweldige rij-eigenschappen,

een lichtgewicht aluminium Space Frame

en de meest verfijnde opties. Audi’s top-

klasser heeft het allemaal in huis. Wij

reden de indrukwekkende A8 4.2 TDI

quattro.

De A8 anno 2010 straalt een enorme prestige
uit en laat zien dat hij groot is. Toch is het een
elegante auto. Met deze nieuwe top-Audi heeft
Ingolstadt meteen definitief afscheid genomen
van het laatste restje ronde en bolle lijnen. Ge-
bleven is het bekende aluminium Space Frame
waardoor de A8 een gewichtsvoordeel heeft van
zo’n 200 kg ten opzichte van de concurrentie!
Scherpe lijnen omlijsten de neus van de A8 en
ze herhalen dat thema niet alleen langs de flan-
ken maar ook rond de achterkant van dit 5,14
meter lange en 1,95 meter brede slagschip. 
Hij toont nu sportiever dankzij de behoorlijk
schuin gemonteerde voor- en achterruit. Door
de lange wielbasis van 299 cm is de instap voor-
en achterin toch nimmer een probleem.
Hoewel de nieuwe A8 met een prijs van liefst 
€ 95.200,- niet bepaald stakkerig over komt,
staan zijn opponenten van BMW en Mercedes
iets hoger geprijsd in de showroom. Het is de
vraag of dergelijke prijsverschillen in dit seg-
ment nog van belang zijn. Waarschijnlijk niet.
Aan de top gaat het om het prestige van het
merk en om de kwaliteit van de auto. Ook de
beschikbare motoren en het leasecontract zijn
niet helemaal onbelangrijk.

Stille geweldenaar
Audi levert drie motoren in de A8: twee potente
diesels (3.0 V6 en 4.2 V8) en de al even prachti-

ge, enorm krachtige 4.2 FSI benzinemotor.
De 4.2 liter V8-diesel in onze testauto is een be-
rensterke direct ingespoten turbodiesel met
twee VNG-turboladers en interkoeling. Hij le-
vert zijn immense kracht van 258 kW en het
adembenemende koppel van 800 Nm, naar de
permanente quattro-aandrijving.
De 4.2 TDI behaalt zijn ongekend krachtige en
smeuïge prestaties voor een niet onbelangrijk
deel dankzij de piëzo-elektrische verstuivers en
de ‘zachte’ voorinspuiting. Het is een zeldzaam
stille zelfontbrander. Je hoort of voelt nauwe-
lijks iets van z’n werkzame leven en dat geldt
zowel tijdens de opwarmfase als bij z’n ideale
bedrijfstemperatuur waarin ie er helemaal te-
genaan gaat.
Mede dankzij de mooi schakelende achttraps
Tiptronic-automaat, heeft de V8 TDI altijd en
op elk moment zoveel trekkracht voorhanden
dat je elke denkbare situatie moeiteloos de
baas blijft. De reacties op een flinke dot gas
zijn fel maar ook prachtig lineair. Je moet wél
even wennen aan de gevoeligheid van de keu-
zehendel van de automaat. Die gaat iets te
licht en de standen R en N zijn niet duidelijk
genoeg afgebakend.

Top in kwaliteit
Audi-importeur Pon bestelde een A8 4.2 TDI
met een aardige selectie pakketten en individu-

ele extra’s. De toch al niet geringe standaard-
prijs van € 117.500,- kwam hiermee op een
kloeke € 164.009,-, maar dan heb je ook wat!
Het kwaliteitsniveau is overdonderend. Wan-
neer je aan de buitenkant tegen welk paneel
van de carrosserie dan ook klopt, hoor je een
dof geluid. De portieren openen en sluiten
zwaar met een dure klik. Binnenin is het al niet
anders. Leer (niet standaard maar wel vaak ge-
vraagd), hout, een zeer fraai analoog klokje,
aluminium en chroom glanzen je tegemoet.
Alles past perfect, alles opent en sluit alsof het
voor de eeuwigheid is gemaakt.

Sportieve prestige

Scherpe lijnen, typerende Audi-achterlichten en fraaie, ovale uitlaatpijpen.

De bagageruimte is ruim en goed toegankelijk; de
klep is bekrachtigd en onder de bodem ligt een
thuiskomertje.
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De A8 is een ruime auto waarin je voor de ver-
andering zelfs ook op de achterbank aangenaam
kunt vertoeven. Met de middenarmsteun om-
laag krijg je achterin twee uiterst geriefelijke

zetels. Maar de beste plaatsen vind je toch voor-
in, vooral wanneer de auto zoals de ‘onze’ is
voorzien van die 22 maal verstelbare comfort-
stoel die je niet alleen verwarmt, maar je ook

verwent met ventilatie en massage.
De ronde instrumenten zijn duidelijk af lees-
baar en de digitale boordcomputer is logisch te
bedienen. Dat kan ook worden gezegd van de

De A8 heeft een uitgesproken agres-
sieve, maar ook zeer herkenbare snuit.
Standaard is de led-dagrijverlichting.
Led-koplampen zijn een optie.

Wat een weelde! Het dashboard
heeft mede dankzij het gebruik van

mooie materialen, een dure, kwalita-
tief hoogstaande uitstraling.

In de middenconsole huist de MMI-be-
diening plus de klimaatregeling, navi-
gatie en de selecteurhendel. De start-
stopknop zit vlak achter de pook.

Elk instrument in de fraaie A8-cockpit
is perfect afleesbaar.

De driezits achterbank verandert met
de middenarmsteun omlaag in twee

comfortabele, separate zetels.
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airbags, wortelnotenhout, alumi-
nium instaplijsten, elektrische be-
diening van bijna alles wat je
maar wilt bedienen, cruise control
(eventueel adaptief), een multi-
functioneel elektrisch verstelbaar
vierspaaks stuurwiel met twee
schakelpaddels, een bekrachtigd
kofferdeksel en een start-stop-
knop. We vergeten waarschijnlijk
de helft, want het is eigenlijk te-
veel om allemaal op te noemen!
We hebben aan onze auto gezien
dat je desondanks moeiteloos nog
een halve ton méér aan je A8 kunt
uitgeven, maar of dat allemaal
nodig en zinvol is… Denk aan een
nachtzichtassistent met voetgan-
gerdetectie (€ 3.389,-), Assistentie-
pakket inclusief pre sense plus 
(€ 4.727,-), stoelventilatie en mas-
sage voorin (€ 2.727,-), Pro Line
Plus (€ 18.900,-), Alcantara-pakket
(€ 2.525,-) en een schuif/kanteldak

met zonnepanelen die een ventilator in het in-
terieur aansturen. Dat werkt wel, maar in een
echt warme auto sorteert het te weinig effect.
Kosten: € 3.049,-.

Enorme stappen
De A8 is vooral een auto voor lange reizen,
waarin hij zich een ware meester toont. Hij
neemt onmerkbaar enorme stappen, maar rij-
rust staat voorop. En geen wonder: bij 100
km/h draait de V8 turbodiesel slechts 1200
t/min, bij 120 km/h zijn dat er slechts 200
méér. Tiptronic en quattro (40% vóór
en 60% achter) zijn standaard, alleen
heeft de 4.2 TDI dan nog een sportdif-
ferentieel waarin de aandrijfkrachten
ook variabel zijn tussen de beide achterwielen.
Er gaat een geweldige rust en een gevoel van
veiligheid uit van het rijden met de A8. De
motor laat zich amper horen, rijgeluiden zijn
dankzij de dubbele beglazing (optie) nauwelijks
nog waarneembaar en de vering slokt nage-
noeg alle wegoneffenheden onmerkbaar op.
Adaptive airsuspension zorgt voor een stabiel
weggedrag en Audi Drive Select combineert on-
merkbaar de afstelling van de adaptieve vering
met de motor en de transmissie. De dynamisch
variabele besturing blijft heel lekker, altijd iet-
wat zwaar aanvoelen en zorgt voor een opti-
male communicatie tussen de voorwielen en
de bestuurder. Hoeveel beter wil je het nog
hebben? �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Audi A8 4.2 FSI quattro: ..........................................................€ 113.900,-

Audi A8 3.0 TDI quattro: ............................................................€ 95.200,-

Audi A8 4.2 TDI quattro: ..........................................................€ 117.500,-

ESP:................................................................................................standaard

Regensensor: ................................................................................standaard

Xenon-verlichting: ......................................................................standaard

Adaptive light:......................................................................optie € 1.355,-

Led-koplampen:....................................................................optie € 3.049,-

Adaptive air suspension: ............................................................standaard

Automatische snelheidsregeling: ..............................................standaard

Automatische klimaatregeling: ................................................standaard

Audiosysteem:..............................................................................standaard

MMI navigatie plus: ............................................................optie € 4.916,-

Audi parking system plus: ..................................................optie € 1.305,-

Audi lane assist: ......................................................................optie € 847,-

Nachtzichtassistent: ............................................................optie € 3.389,-

Audi Drive Select: ........................................................................standaard

Pon’s Automobielhandel

☎(033) 494 99 44

www.audi.nl

Duitse top-
merken zijn
onverslaan-

baar wanneer het
gaat om technische
hoogstandjes en het
verwennen van de
inzittenden. Audi be-
vestigt dit beeld
overtuigend met de
nieuwe A8. Bij deze
A8 4.2 TDI laten de
superieure motor en
de transmissie plus
de quattro-aandrij-
ving, een enorme in-
druk achter.

Met zóveel
perfectie
aan boord

is het moeilijk om
een misser of een
uitglijder te vinden.
De enige twee zaken
waar wij (heel zacht-
jes) over vielen zijn
de ongevoelige wer-
king van de keuze-
hendel van de tip-
tronic en de hoofd-
steunen op de ach-
terbank die een goed
zicht belemmeren.
Hoe decadent kun je
worden?

Testmetingen
Maximum vermogen (fabriekopgave): ................258 kW bij 4000 t/min

Maximum koppel (fabrieksopgave): ....................800 Nm bij 1750 t/min

Acceleratie: ..................................................................................................

0-80 km/h: 3,9 sec ............0-100 km/h: 5,5 sec..........0-120 km/h: 3,6 sec

Geluidsmetingen:

80 km/h: 60 dB(A)..............100 km/h: 63 dB(A) ..........120 km/h: 65 dB(A)

Brandstofverbruik:

Stadsrit: ..................................................................................10,2 l/100 km

Buitenweg: ..............................................................................6,1 l/100 km

Combinatierit: ..........................................................................7,6 l/100 km

Gemiddeld testverbruik: ........................................................9,7 l/100 km

Topsnelheid: ..................................................................................250 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................199 g/km

MMI-navigatie en de gescheiden klimaatrege-
ling. Het navigatiescherm is helder af leesbaar
en goed geplaatst. Als je het kwijt wilt, glijdt
het na een druk op een knop op een gracieuze
manier weg in het dashboard.
De standaarduitrusting van een Audi A8 is
zeer compleet, eigenlijk zou je er niets meer
bij hoeven te bestellen. Airco, audio, MMI, vele

De krachtige V8 ligt verscholen onder een
 imposant kunststof afdekplaat.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




